První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., daného na Pražském hradě 17. ledna 1205.
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Soustředění Ladova souboru

ROČNÍK 52

S letošními prázdninami jsme se v Ladově národopisném souboru
rozloučili již tradičním soustředěním na horolezecké chatě ve Vrátu kousek od Malé Skály.

O

bdobí posledního
půl roku
pro nás bylo hodně nezvyklé, stejně jako pro všechny ostatní. Kvůli koronaviru
jsme zrušili všechna vystoupení, nemohli jsme se scházet na zkouškách. O to víc se děti těšily na soustředění, kde se muzicírovalo,
zpívalo, členové soboru absolvovali hudební seminář s Ondrou Tichým. Čas zbyl i na hry, procházky,
plavení na raftech po Jizeře a výlet
na koloběžkách. Nezapomenutelným zážitkem bylo hudební zastavení na břehu Jizery v Železném
brodě – děti během odpoledne hrály a zpívaly kolemjdoucím jen tak pro radost.
Poslední prázdninový den přinesli muzikanti
ze souboru potěšení do domova pro seniory v Koby-

lisích – zahráli seniorům pod okny. Poprvé také vystupovali v netradičním úboru – v tričkách s vyobrazením kocoura Mikeše, které dětem darovaly Spojené
osady Hrusice. Moc děkujeme!
Pavla Bajerová
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Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zasedání zastupitelstva obce konaného 8. září 2020
(kompletní zápis ze zastupitelstva, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz)
Pohřební řád hřbitova
S ohledem na novelu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, vydalo zastupitelstvo Řád pro pohřebiště v obci
Hrusice s datem účinnosti od 9. září 2020.
Dokument bude vyvěšen na hřbitově a také bude
umístěn na webové stránky obce v záložce Občané/
pohřebiště.
Bezúplatný převod pozemku hřbitova na obec
Zastupitelstvo odsouhlasilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 533 o rozloze 3 370 m2 v k. ú. Hrusice,
který obci darovala Římskokatolická farnost Hrusice. Pozemek byl převeden do vlastnictví obce včetně
veškerého vybavení za podmínek, že se obec bude
na vlastní náklady starat o kněžské hroby a že uhradí správní poplatek za návrh na vklad do katastru
nemovitostí.
Příspěvek obce Českému svazu včelařů
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo příspěvek Českému
svazu včelařů, místní organizaci Senohraby ve výši
5 000 Kč. Zastupitelstvo zároveň zrušilo původní
usnesení obce ze dne 26. února 2015 o poskytování
příspěvku začínajícím včelařům.
MO včelařů Senohraby sdružuje šest obcí včetně Hrusic, 41 členů a 392 včelstev (téměř polovina je z Hrusic).
Současnou předsedkyní spolku je paní D. Čiháková
z Hrusic.
Středočeský kraj zahájil správní řízení
s obcí Hrusice
Na základě přezkoumání hospodaření za rok 2018
zahájil Středočeský kraj s obcí správní řízení pro podezření z porušení některých ustanovení zákona
č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech.
Přestupků se obec Hrusice měla dopustit zejména
tím, že:
• v rozporu s § 2 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech (dále jen ZoRP) se finanční hospodaření obce neřídilo střednědobým výhledem rozpočtu zahrnujícím
rok 2018,
• v rozporu s § 10d odst. 1 ZoRP jako poskytovatel
nezveřejnila na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace ze dne 14. 9. 2018, kdy příjemcem dotace ve výši

160 000 Kč byl TJ Sokol Hrusice, z. s.,
• v rozporu s § 13 odst. 1 ZoRP se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku do doby schválení rozpočtu na rok 2018 neřídilo pravidly rozpočtového provizoria,
• v rozporu s § 14 odst. 2 ZoRP neobsahoval rozpis rozpočtu na rok 2018 sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit,
• v rozporu s § 15 odst. 1 ZoRP nevykonávala kontrolu svého hospodaření podle zákona o finanční kontrole
ve veřejné správě po celý rozpočtový rok,
• v rozporu s § 11 odst. 3 ZoRP nezveřejnila na svých
internetových stránkách úplné znění návrhu rozpočtu
na rok 2018 nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho
projednávání na zasedání zastupitelstva územního
samosprávného celku,
• v rozporu s § 16 odst. 5 ZoRP nezveřejnila rozpočtová opatření č. 1 – 3/2018 na svých internetových
stránkách do 30 dnů ode dne jejich schválení,
• v rozporu s § 17 odst. 6 ZoRP nezveřejnila na svých
internetových stránkách úplné znění návrhu závěrečného účtu za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání
na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. Zároveň starosta již napsal vyjádření adresované Středočeskému kraji, ze kterého je zřejmé, že od zvolení nového zastupitelstva na podzim 2018 se většina
chyb napravila a nebudou se opakovat. Některé chyby
(např. nezveřejnění některých dokumentů na úřední
desce či internetových stránkách v zákonné době) již
napravit nemůžeme.
V každém případě se budeme snažit odvrátit pokutu,
která obci hrozí.
Změna v redakční radě Hlasu Hrusic
Zastupitelstvo vzalo na vědomí změnu v redakční radě
HH, kdy na vlastní žádost odchází
Pavla Bajerová a novou členkou se stává Kateřina
Mrázková.
Oplocení hřbitova
Podél hřbitova byly před měsícem odstraněny staré
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túje, které nevyhovovaly jak esteticky, tak zejména
ohrožovaly blízké hroby a jejich kořeny prorůstaly až
do hrobových míst.
Zastupitelstvo na základě diskuse odsouhlasilo nové
oplocení kolem hřbitova v podobě betonového plotu.
Vybíralo z následujících alternativ:
• oprava drátěného plotu – investice cca 33 tis. Kč,
• kompletní rekonstrukce drátěným plotem –
cca 80 tis. Kč,
• betonový plot – cca 160 tis. Kč.

na Hubačov. Stromy budou vysazeny v rámci dobrovolnické akce, pravděpodobně na konci října.
Diskuze
P. T. Vávra se dotázal jednak na stav projektu veřejného osvětlení podél silnice na Hrušov, jednak na možnost nové autobusové zastávky poblíž odbočky na Hrušov. Starosta odpověděl, že projekt veřejného osvětlení
je hotový a nyní čekáme na vydání územního rozhodnutí. Obec se také bude pokoušet získat na projekt dotaci. Pokud jde o zastávku, tak položí dotaz na ROPID.

Na základě tohoto usnesení dojde k poptávce a následně ZO rozhodne o dodavateli z došlých nabídek
na zhotovení díla.

Zasedání zastupitelstva
se bude konat

v úterý 13. října 2020

Výsadba stromů u cesty na Hubačov
Zastupitelstvo odsouhlasilo přijetí finančního příspěvku ve výši 33 628 Kč od Nadace ČEZ na výsadbu ovocných stromů na místě bývalé skládky u cesty

od 18.30 hodin
v budově obecního úřadu.

Aktuality z obecního úřadu
• Oprava střechy
Velký dík patří Petru Karlíkovi za opravu střechy
na „klášteře“, učinil tak bez nároku na odměnu. Střecha byla poškozena povětrnostními vlivy, zejména vichřicemi, které se letos prohnaly Hrusicemi.
• Úpravy na hřbitově
Děkujeme také těm, kteří se podíleli pod taktovkou
Tomáše Staňka na vykácení tújí na hřbitově. Staré,
přerostlé stromy poslední roky ohrožovaly hroby i návštěvníky, a to zejména ve větru nebo v zimě, když
na ně napadl těžký sníh. Obec plánuje hřbitov oplotit
a výhledově se uvažuje o vysázení vhodných rostlin.
• Územní plán
10. srpna proběhlo 2. opakované veřejné slyšení
na MÚ v Říčanech, který je pořizovatelem hrusického
územního plánu. Momentálně se zapracovávají připomínky, které vzešly z tohoto projednávání a ze kterých je již dnes patrné, že vedení obce se bude muset
znovu sejít s architektem a pořizovatelem plánu.
• Poplatek za odpad
Obec má podle zákona č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, stanovit systém shromažďování odpadu, konkrétně § 17 odst. 2 zákona uvádí: „Obec ve své samostatné

působnosti stanoví obecně závaznou vyhláškou systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na jejím katastrálním území.“
Zastupitelstvo obce stanovilo vyhláškou poplatek
za komunální odpad, kdy poplatníkem je každá
fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální
odpad, kdy plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. Ve vyhlášce č. 4/2019 v příloze č. 1 je uvedeno,
že výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s odpady. Tudíž toho, kdo má vlastní
nádobu, respektive nemovitost dokážeme obsloužit
svozovou společností, platí dle velikosti nádoby a frekvence svozu přesně dle toho, jak nám svoz účtuje
svozová společnost. Zbytek nákladů jsme pak rozpočetli na zbytek nemovitostí, které nedokážeme svozem obsloužit (svozová firma se vozem do některých
lokalit nedostane).
V minulosti řada vlastníků za odpad neplatila a obec
např. v minulém roce dotovala 50 % nákladů za svoz
odpadu. Jistě se shodneme, že tyto prostředky lze
využít hospodárněji. Proto se vedení obce rozhodlo
obeslat všechny majitele nemovitostí, kteří v tomto

›3‹

ZPRÁV Y

Z OBCE

roce poplatek dosud nezaplatili. Odesláno bylo
277 upomínek vlastníkům nemovitostí. Momentálně
je zaplaceno již 57 % dlužné částky. Předpokládáme
tak, že celkové náklady na svoz odpadu budou pokryty z 93 %. Pro informaci v minulém roce to bylo pouze
50 %.
• Bytové hospodářství
Zastupitelé se rozhodli, že se na některém z dalších
zastupitelstev budou věnovat bytovému hospodářství
v obci – tedy jeho fyzickému stavu, nájemním smlouvám a domovnímu řádu, stejně tak jako pravidlům
pro přidělování obecních bytů. Obec je vlastníkem
bytů v tzv. bývalém klášteře – tedy v domě č.p. 73.

Nicméně chceme uklidnit nájemníky, že se nejednalo
a ani nebude jednat o jakémkoli dramatickém zvýšení
nájmů u stávajících nájemníků.
• Audit nájemních smluv na majetek / pozemky
obce
Vedení obce zahájilo audit nájemních smluv na obecní majetek, nejčastěji pozemky. Bylo zjištěno, že řada
smluv z minulosti byla uzavřena v rozporu s platnou
legislativou, a je tudíž neplatná. Další smlouvy jsou
na bezúplatný pronájem, což také odporuje požadavku, aby obec postupovala v souladu s principem dobrého hospodáře. Obec bude postupně nájemce oslovovat
a uvádět smlouvy do souladu se zákonem i ekonomickými zájmy obce.

Volby do zastupitelstev krajů
V našem případě do zastupitelstva Středočeského kraje

V

olby se konají ve dvou dnech, v pátek
2. října 2020 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 do 14:00. Volič
může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je
přihlášen k trvalému pobytu. Voličem je státní občan
České republiky, který nejpozději 3. října 2020 dovrší
věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci,
která náleží do územního obvodu kraje.
Každý volič obdrží do schránky volební lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tedy 29. září 2020.
Volební lístky budou k dispozici také ve volební místnosti. Volební místnost je v Hrusicích již tradičně
umístěna na obecním úřadě.
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky buď platným občanským průkazem, nebo platným cestovním
pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Z důvodů epidemiologických opatření budou mít jak
členové okrskových volebních komisí, tak voliči k dispozici dezinfekci při vstupu do volební místnosti a je
povinnost mít nasazenou roušku a dodržovat ve volební místnosti 2m rozestupy – tedy také odstup od členů
okrskové komise.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních (toto se ale netýká občanů v karanténě či izolaci
z důvodů onemocnění covid-19, více viz níže) důvodů,
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost

do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební
schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.
Informace pro voliče v karanténě / izolaci
z důvodu onemocnění covid-19
Níže popsaný způsob hlasování je určen pro osoby,
jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař.
Pro tuto skupinu voličů se zavádí následující možnosti zvláštního způsobu hlasování:
• Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres.
Pro okres Praha-východ bude toto volební stanoviště
v Brandýse nad Labem – Stará Boleslav, Kralupská
1710, v sídle hasičské zbrojnice. Takto může volič hlasovat ve středu 30. září od 7:00 do 15:00.
• Hlasování do zvláštní přenosné volební
schránky – pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka
1. října do 20:00 oznámit krajskému úřadu, že žádá
příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou
tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou
volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování
bude probíhat v pátek 2. října od 7:00 do 22:00 a v sobotu 3. října od 7:00 do 14:00 hodin.
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Prostřednictvím této rubriky bychom vám chtěli dávat tipy na zajímavé výlety po Hrusicích a blízkém okolí.
Budeme rádi, když se po nějaké z „našich“ tras vydáte a užijete si spoustu zábavy.
Redakce

Z Hrusic na Vlčí Halíř a ještě dále…

Nedávno jsme v Hrusicích měli milou akci, kde se křtil hastrman Leknínek, a nyní vás mohu s velkou radostí
informovat, že on i jeho kamarádi již jsou instalováni na místě zvaném Vlčí halíř.

M

ůžete se tam vydat
příjemnou a nenáročnou procházkou
z Hrusic, vedoucí po hlavní
silnici a také Mikešově trase
směrem do Mnichovic. Kdo
dává přednost terénnější cestě a nechce jít přímo po hlavní
silnici, může zvolit kratší část
po ,,travnatém pásu“, který
je hned vedle na poli. Dále
se pokračuje od autobusové
zastávky (Vlčí Halíř) po štěrkové cestě směrem na Myšlín. Na rozcestí se vydáte směrem na „Starou cihelnu“
po žluté a zhruba po 300 m dorazíte ke krásné podívané
plné pohádkových postaviček. Možnost cesty na kole,
pěšky i s kočárkem. Nejen pro děti to bude příjemné
zpestření procházky.
Náročnost: velmi lehká
Celková délka: 2 km
Trvání: 25 min z centra Hrusic (s ohledem na kolo
a jiné se časová osa může různě lišit)
Pokud budete mít dostatek sil a chuť toulat se ještě
po okolí, tak tenhle výlet splní vaše očekávání a zastávka na Vlčím halíři bude jen prvním odpočinkovým místem vašeho výletu.
Můžete totiž pokračovat dále po žluté, cestou kocoura Mikeše po lesní cestě mezi chatovou osadou Vlčí
Halíř, až dojdete na rozcestí. Zde jedna cesta vede
do lesa (po žluté) a druhá po strmější travnato-kamenné stezce – a právě tou se vydáte. Pomalinku vás
svede podél ovčího ohradníku až k brance, která
sloužila proti útěku ovcí, tuto branku lehce otevřete a vydáte se malebnou luční cestou, jejíž kouzlo vynikne obzvláště ve slunečných odpoledních
dnech. Cestou minete zvoničku a pokračujete dále
po cestě, až dojdete k „Žižkově dubu“, památnému
stromu. K němu se váže hned několik pověstí a já
znám jednu, kterou na informační tabuli jistě nenajdete. Když touto cestou táhlo vojsko Jana Žižky,
tak zde u dubu údajně slavný vojevůdce spočinul a
znaven cestou na velmi dlouhou dobu usnul. Bůh
ví, co se vojákům mohlo honit hlavou.
Naše cesta zde zcela nekončí, kousek od pa-

mátného dubu je uvítací
cedule, která vítá a vybízí k návštěvě kouzelné Myšlínské zahrady,
která opravdu stojí za
návštěvu! Je to úžasné
místo, zvoucí ke klidnému a ničím nerušenému
odpočinku v záplavě květů, vůně levandulového
pole a příjemného občerstvení. Na tomto malebném místě je možno
si dopřát z větší části
domácích produktů, jako je domácí zmrzlina, limonády atd. Nabídka je opravdu zajímavá a ceny příznivé.
Velké plus tohoto místa je, že můžete přijet i autem,
a to od Třemblat nebo Myšlína. Jako bonus vám prozradím, že se zde dají zakoupit i různé produkty tohoto bio zahrádkářství (zelenina, levandule, med atd).
Rozhodně fandíme místním farmářům a toto je jedno
z míst, kde je co doporučovat. Otevřeno mají prozatím
od pátku do neděle 9:00–17:00.
Adresa: Myšlín 2, Mnichovice
Náročnost: opravdu velmi mírně náročná
Celková délka: kolem 4,5 km
Trvání: 1 h 30 min – opět s ohledem na výběr dopravy
Tato cesta je vhodná jak pro pěší turistiku, tak i pro horská kola, s kočárkem lze také všechny úseky zvládnout.
Katka Mrázková
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Kapitolky z hrusického historického místopisu
Z historie čp. 15

A

č v současnosti původní stavbu nemovitosti čp. 15 již v Hrusicích nenalezneme, přesto je to asi vůbec
nejznámější hrusické číslo popisné, neboť je
o tomto domku všeobecně známo (a to nejen
v krajích českých, moravských a slezských,
ale i mnohde ve světě), že se v něm 17. prosince roku 1887 narodil do ševcovské rodiny
Josefa a Alžběty Ladových syn Josef, který
se později stal nejen v plném slova smyslu
českým národním umělcem, ale také světově
známým malířem a ilustrátorem.
Podívejme se však, co je o původní nemovitosti s číslem popisným 15 zapsáno
ve starých katastrálních dokumentech. Podle josefinského katastru z roku 1785 byl
jako držitel tzv. „baráku na obci“ zapsán
František Zitta.
V dalších zápisech se dočteme, že v roce
1801, konkrétně 21. srpna, prodal František
Zítka (Zitta) s povolením vrchnosti domek
své manželce Kateřině k dědičnému užívání
a vládnutí za cenu padesáti zlatých. Platnost
tohoto prodeje však byla omezena do plnoletosti dcery
Anny Zítkové.
Z kupní ceny náleželo manželce Kateřině, synu
Františkovi (toho času sloužil ve vojenské službě) a dceři Anně po 16 zlatých a 40 krejcarech. Pokud by se
František Zítko (v úředních zápisech se často ve jménu
zaměňovaly hlásky „a“ a „o“) z vojny nevrátil, měla jeho
podíl obdržet jeho sestra Anna. Jestliže by se z vojenské služby vrátil, měl by mu být podíl vyplacen a v chaloupce by mu měl být ponechán byt.
Anna Zítková (tehdy již byla provdána a bydlela
v nedalekých Třemblatech) měla svůj podíl obdržet,
avšak vzhledem k tomu, že stará chaloupka se vším
všudy podlehla při požáru zkáze a František Zítko
vystavěl chaloupku novou, nebyl jí podíl z chalupy
vyplacen.
Povinností vázanou k této nemovitosti bylo 13 dní
roboty pěší prací. Obci, na jejímž pozemku byla chalupa vystavěna, byl povinen držitel platit ročně 2 zlaté
a 15 krejcarů.
Po smrti Františka Zítka a jeho manželky Kateřiny
byla chalupa dne 10. května 1805 prodána ve veřejné licitaci. Získal ji nejvýše podávající Matěj Zítko za 200 zlatých a tuto sumu peněz také hned hotově složil.
Dne 26. února 1828 prodal Matěj Zítko chalupu Janu
Balšanovi a jeho manželce Marii (roz. Trojánkové).

Kupní cena 100 zlatých byla hotově složena. Prodávající
při chalupě zanechal i pár volů, vůz, pluh a brány.
Robotní povinnost pro držitele nemovitosti zůstala stejná – 13 dní pěší prací mezi svátkem sv. Jana
a svátkem sv. Václava. Činže obci činila rovněž 2 zlaté
a 15 krejcarů. Zápis do pozemkových knih byl učiněn
dnem prodeje.
Po smrti Jana Balšana převzal domek 23. prosince
1855 Václav Balšan za cenu 100 zlatých, z nichž měl
vyplatit své manželce Marii 50 zlatých.
V posledních desetiletích XIX. století byl držitelem
chalupy Josef Lada (nar. 1847) a jeho manželka Alžběta (nar. 1844 a roz. Janovská), rodiče malíře Josefa
Lady. (Jistou zajímavostí je, že malířův otec nesl rodové jméno Lada, byť patřil do hrusického rodu Ladů
pouze po přeslici. Jeho maminka, malířova babička
Anna, byla sice dcerou rychtáře Jana Lady, avšak později byla provdaná Čiháková. Skutečným otcem malířova otce a tedy malířovým dědečkem totiž byl Hynek
Frinta. Babička Anna si však u svého nemanželského
syna prosadila, aby nesl její rodové jméno.)
Později v chaloupce bydlel malířův bratr František
Lada se svou manželkou Marií. Ono typické nízké vesnické stavení kryté došky, jež tak rád malíř zobrazoval, bylo však pro velmi špatný stav zbouráno v roce
1932. Na stejném místě nechala postavit vdova po bra-
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tru Františkovi jednoduchý rodinný domek, který později po dlouhá léta užívala k rekreaci malířova neteř
Blažena, provdaná Pomikálková. Do stěny nového
domku byla zasazena pamětní deska připomínající
narození Mistra Josefa Lady. Desku nechala zhotovit
a zasadit svému „čestnému pantatínkovi“ Vlastenec-

ko-dobročinná obec Baráčníků. Slavností odhalení se
konalo 20. července 1958.
Později se nemovitost dostala do vlastnictví několika vlastníků. V současnosti zde trvale žije rodina
Kopeckých.
Martin Hemelík st., hrusický kronikář

KULTURA

Kino přijelo k nám

V

sobotu 15. srpna večer se konalo historicky
první hrusické letní kino. Na farní louce u fotbalového hřiště se promítala komedie ,,Ženy
v běhu“. Celou akci uvedl pan starosta, který naznačil, že se možná započala nová tradice. Příjemná letní

noc, přátelská atmosféra a vtipný film byly zárukou
úspěchu. Za zmínku jistě stojí i forma vstupného, které bylo čistě dobrovolné, a občerstvení, které zajistila
obec spolu s panem Leošem Bubeníkem. Tak snad to
vyjde a dočkáme se promítání i v příštích letech.

FOTBAL

Memoriál Ivana Hladkého 15. srpna 2020

S

ohledem na epidemiologickou situaci, která
v době odchodu Ivana Hladkého panovala, jsme
se s jeho rodinou domluvili na uspořádání důstojného rozloučení až v letních měsících. A bylo to loučení jak jinak než fotbalové. Dopoledne nastoupil B-tým
Hrusic proti AFK Záběhlice s naším dlouholetým
spoluhráčem Jirkou Perglem v sestavě a zvítězil 5:3.
V odpoledním utkání nastoupil A-tým proti Divišovu B
a taktéž vyhrál, tentokrát 8:1. Nejemotivnějším momentem pozápasové akce byla produkce autentického

hlasového záznamu Ivanova hlasu, kterak učí publikum zpívat svou oblíbenou píseň. V tu chvíli se koulely
slzy jak hrachy i těm nejsilnějším kamarádům. Den byl
zakončen neméně povedeným filmem Ženy v běhu, který zajistila obec Hrusice formou putovního kina. Za Sokol a hlavně za fotbalový oddíl děkuji Ivanově rodině,
která nemalou měrou přispěla k povedené akci, a zároveň obci Hrusice za zajištění letního kina.
Za TJ Sokol Hrusice
Honza Novák
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Parkoviště P+R

V

měsíci červenci proběhlo slavnostní otevření nového parkoviště v sousedních Mirošovicích. Je to nejbližší přístup na vlakové spoje, a proto bychom vás chtěli informovat o jeho provozu.
Jsou zde vybudovaná parkovací stání pro 71 vozů (vč. 4x invalidé,
1x krátkodobé stání K+R) a místo pro kola. Doménou jsou skvělé
cykloboxy, které jsou uzamykatelné na klíč za vratnou zálohu 10 Kč,
přičemž je navíc rozšířena možnost vlastního zámku na dvou boxech.
Těchto cykloboxů je 10 a jsou opatřeny kolejnicemi a věšáky na případné cyklooblečení, tašky atd. Parkoviště je plně v provozu, za nádražní budovou přímo naproti vstupu do podchodu k nástupištím a je
hlídáno kamerovým systémem.
Katka Mrázková

Cyklostezka v provozu
3. září proběhlo slavnostní otevření cyklostezky Mirošovice – Mnichovice. Byla tak dokončena poslední fáze cyklotrasy Mirošovice
– Kolovraty. Otevření probíhalo
za přítomnosti mnichovické starostky Petry Peckové, mirošovického starosty MUDr. Tomáše Zvěřiny a dalších zastupitelů. Pro děti
i dospělé bylo připravené pohoštění
a zábava v podobě skákacího hradu v prostorách školního areálu.
Cyklostezku je možno nyní využívat v plném rozsahu a je to opravdu
příjemná trasa pro celou rodinu.
Katka Mrázková
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Svatý Václav

K

aždý hrusický patriot by
měl znát životopis svatého Václava, kterému je
zasvěcena naše farnost.
Podle staré tradice se narodil
kolem roku 907 na Stochově u Libušína jako nejstarší syn vévody
Vratislava. O jeho křesťanskou
výchovu se starala především jeho
babička svatá Ludmila. Naučil se
slovanskému písmu, na Budči si
osvojil i znalost latiny. Legendy
zdůrazňují jeho lásku k eucharistii a k chudým.
Když Václavův otec Vratislav
zemřel, dosadili Čechové na stolec
předků Václava. Ten byl milostí
Boží dokonalý ve víře. Všem chudým prokazoval dobrodiní, nahé odíval, lačné krmil,
pocestné přijímal podle slov evangelia, vdovám nedal
ukřivdit, všechny lidi, chudé i bohaté, miloval, přisluhoval služebníkům Božím, mnohé kostely zdobil zlatem.
Ale čeští muži zpychli a namluvili jeho mladšímu
bratru Boleslavovi: „Bratr Václav tě chce zabít a dohodl se o tom se svou matkou a se svými muži.“
Václav jezdíval po všech hradech, když se tam slavil svátek kostela. Vešel i do hradu Boleslavova, v neděli na svátek Kosmy a Damiána. Když vyslechl mši,
chystal se, že se vrátí domů do Prahy. Ale Boleslav jej
s podlým úmyslem zadržel a řekl: „Proč bys odcházel,

bratře?“ A Václav bratrovo pozvání
neodmítl.
Když pak nastalo ráno, zvonili
na jitřní. A Václav uslyšev zvon
řekl: „Chvála tobě, Pane, žes mi
dal dočkat se tohoto jitra.“ A vstal
a šel na jitřní.
Hned v bráně jej dostihl Boleslav. Václav se na něj ohlédl a řekl:
„Bratře, včera jsi nám byl dobrým
služebníkem.“ Boleslavovi se však
k uchu sklonil ďábel a rozvrátil jeho
srdce. Boleslav vytasil meč a odpověděl: „Teď ti chci být ještě lepším.“
A když to řekl, udeřil jej mečem
po hlavě.
Václav se k němu obrátil a řekl: „Co sis to usmyslil, bratře?“
A uchopil ho a srazil k zemi. Tu přispěchal jeden z Boleslavových rádců a ťal Václava do ruky. Ten poraněn
na ruce pustil bratra a běžel do kostela. Dva zločinci ho
však ubili u kostelních dveří a přiskočil ještě jiný a probodl mu bok mečem. Tu Václav vypustil duši říkaje:
„Do tvých rukou, Pane, odevzdávám svého ducha.“
Kéž se svatý Václav přimlouvá v nebi nejen za ty, kdo
nesou jeho jméno a za celou naši farnost, ale i za celý
náš národ.
K tomu vám na přímluvu svatého Václava
žehná P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti
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INZERCE A REKLAMA

Václavská pouť
Atrakce na tradičním místě
za obecním úřadem
od 21. DO 28. ZÁŘÍ

28. 9.

– státní svátek
a Den české státnosti,
kdy si připomínáme
Sv. Václava
Od 10:00 mše sv.
Od 17:00

Zazní gospely,
skladby A. Dvořáka
či J. Suka.
Vstupné dobrovolné

Mše sv. i koncert proběhnou

v kostele sv. Václava v Hrusicích.

Akce v okolí Hrusic
26. 9. Mnichovický Oktoberfest / Šibeniční vrch

3. 10. Noční bojovka v Říčanech / Jureček Říčany

26. 9. Představení nového hasičského vozidla
Senohraby

8. 10. Kurz „Výchova bez poražených“
		Mnichovice Montessori Mozaika

26. 9. Svatováclavské slavnosti / zámek Berchtold

14. 10. Všechno nejlepší Říčany komičky
		Iva Pazderková a Adéla Elben
		Říčany na Fialce

26. 9. Svatováclavské opékání špekáčků
ČZU ŠLP středisko okrasných a lesních školek
Kostelec nad Černými lesy
30. 9. Mammas&Mammas pro Mnichovice
Husův sbor Mnichovice

16. 10. Narozeninový koncert Marty Jandové
		Říčany kulturní centrum Labuť
31. 10. Dýňování na náměstí / náměstí Strančice

Uzávěrka dalšího čísla Hlasu Hrusic bude 1. října.
Těšíme se na vaše příspěvky, podněty a nápady k dalším článkům.
Pro zaslání využijte e-mailovou adresu redakce: hlashrusic@obec-hrusice.cz.

Měsíčník Hlas Hrusic vydává OÚ v Hrusicích. Povoleno Ministerstvem kultury
ČR E 12690. Náklad tohoto čísla 350 výtisků. Ročník 52. Cena 15 Kč, pro občany
Hrusic do schránky ZDARMA. Všechna práva vyhrazena. Redakce si vyhrazuje právo výběru příspěvků ke zveřejnění, případně jejich krácení či odložení na
pozdější dobu. Žádná část HH nesmí být rozšiřována bez písemného svolení majitelů práv. E-mail: hlashrusic@obec-hrusice.cz. Redakční rada: Hana Kuntová,
Kateřina Mrázková a Markéta Lakosilová. Grafika: Martin Vávra

